
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (8كتاب الطهارة ) –مختصر الخرقي 
 وتخليل ما بين األصابع..."، شرح قوله: "وأخذ ماء جديد لألذنين

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

صاحبه أجمعاينأ أماا نبيناا محماد وعلاى  لاه و  ،وصلى هللا وسلم وباار  علاى عبادر ورساوله ،الحمد هلل رب العالمين
  بعد:

 ؟ وسنة الوضوءأ وقفنا عند تخليل اللحية في باب السوا  -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
الساننأ  وفي هذا الباب أناه مان ،: وتخليل اللحيةأ مقتضى ذكرر التخليل في هذا الفصل-رحمه هللا-يقول المؤلف 

بااد ماان  أ أمااا اللحيااة الخفيفااة التااي تبااين ماان خالل ااا البشاار  فااالوأنااه يساان تخلياال اللحيااةأ المااراد باللحيااة هنااا الك يفااة
باد مان فسال البشار  التاي تر ارأ فا ذا  إيصال الماء إلى البشار   ألن ماا ر ار مماا يجاب فساله فرضاه ال سالأ ا

أمااا إذا كانااا ك يفااة ا تباادو ماان ورا  ااا البشاار   بااد ماان فساال ا، كانااا اللحيااة خفيفااة تباادو ماان خالل ااا البشاار  فااال
مااا ياادل علااى أنااه كااان يخلاال لحيتااه  ألن ااا ك يفااة  -عليااه الصااال  والسااالم-وقااد جاااء عاان النبااي  خليل ااا،يكتفااى بتف

فاي حكماه أو ماا  ،مقتضاى ذلا  أن ماا ر ار مان القادم أيضااا إذا كاان علياه خاف ،-عليه الصال  والسالم-لحيته 
مااا  أن العلاام، عنااد أهاالكة و لوجاااد  مسااأن مااا ر اار ماان القاادم أيضاااا فرضااه ال ساالأ وهااذا قاعااد   ممااا يمسااي عليااه،

ولااذا لااو افترضاانا أن شخصاااا عليااه خااف مخاار  يباادو منااه بعاا  المحاال  ر اار ممااا يجااب فسااله فرضااه ال ساال 
ا يجاو  المساي علاى  فعلاى هاذا ولم يرد الجمع باين ال سال والمساي يجب فسله، وا يجمع، ف نه حين ذ   المفرو 

وهاذا هاو ماا  ا ر ار مان المحال المفارو  يجاب فساله،أن ما هال العلامن الجاد  والقاعد  عناد أ   ألالخف المخر  
ومااا ر اار من ااا داخاال فااي ب ساال الرجاال  مااومورالو  ،الوجااهالمااومور ب ساال  دل عليااه األدلااة ماان الكتاااب والساانة،ياا

ذا وجد ما ينوب مناب هاذا ال سال مان المساي علاى الخاف يمساي علياه المومور به، لكان مان مقتضاى ذلا  أن  ،وا 
ا فماا الفار  باين أن يبادو ماا باين الخاف وبا اتراا للمحل المفرو  كله،ن الخف سيكو  ين الكعاب إذا كاان الخاف وا 

وعلى هذا إذا  ما ر ر مما يجب فسله فرضه ال سل، كل أو فوقه، وما في أ نا ه وخالله من أسفله دون الكعب،
أماا إذا كاناا ك يفاة  لمفارو ،المحال ا بادو مان ورا  اا البشار  ف ناه يجاب فسال ماا ر ار مانكانا اللحياة خفيفاة ت

يصال الماء إليه إا بمشقة شاديد  فيكتفاى بتخليل اا، فيادخل وا يمكن إ تفى بتخليل ا  ألن المفرو  مختفيف نه يك
أ إنماا وشاعر  كال شاعر خاالل وا يل م من ذل  أن يادخل المااء باين ويدخل الماء من خالل اأ  أصابعه من أسفل ا،
 يل م من ذل  إيصال الماء إلى كل شعر  بعين ا.وا  تاط،يجت د في ذل  ويح

 طالب: ما معنى......؟
وا يلاا م ماان ذلاا   ،ويحتاااط و منااه المفاارو  ا يجااو  أن يجت ااد فااي ذلاا ،يعنااي يبااد كااان تبااين منااه البشاار ، إذا

   بعين ا.شعر كل إيصال الماء إلى 
 طالب:......



أو مخرقااااأ  سااواء كااان خفيفاااا شاافافاا  جااو  المسااي عليااه،فاارو  ا يإذا كااان تبااين منااه البشاار أ يعنااي يباادو منااه الم
 ويوتي في محله.

: شايخ اإلساالم يقاول كاذا أو يقاول كاذا  بخفيأ يعني ا يقاول إنساان ليسورأي شيخ اإلسالم ومن يقول بقوله هذا 
 ...،عالقاة لنااماا  وا قلنا بشيء قال: شيخ اإلسالم، الشيخ فالن، الشايخ عاالن، األن بع  اإلخوان إذا أبدينا رأي

 أ نعم؟-إن شاء هللا تعالى-في محله يبسط الكالم و  ،ندنا شيءما يبدو لنا ويترجي ع
 طالب:.....

و ولا مان بااب الكماال ا مان بااب الفرضاية، ولاذل  جعلاه مان السانن،يعناي  لم ي با فيه شيء  ولذل  جعله سنة،
وتي فاي البااب الاذي ويا ماا اكتفيناا بقولناا بالسانية، األمارفلو  با  عل،ورد فيه الف  با فيه شيء فقد ورد فيه األمر

 لاه ماا وم ؟هال داخال فاي مسامى الوجاه أو لايس باداخل ؟أو ا يجاب هال يجاب فساله ا استرسل من اللحياةيليه م
 الذي يليه. في الباب -إن شاء هللا تعالى-على ما سيوتي  استرسل من الشعر من الخلف

أواا: األذناان مختلاف  ء جديد لألذنين راهرهما وباطن ما،أخذ ما لمؤلف،هذا سنة عند ا "وأخذ ماء جديد لألذنين"
في ما بين أهل العلمأ هل هما من الرأس أو مان الوجاهأ أو مساتقل ا مان الارأس وا مان الوجاهأ أو ماا والاى الوجاه 

يحتاا  إلاى  ، والبساطأقاوال ألهال العلام ؟من ما مان مقادم ما مان الوجاهأ وماا والاى الارأس مان ر ورهماا مان الارأس
باال  علااى هااذا ا يساان أخااذ مااا جديااد ل مااا،و  ه،يمسااحان معاا أن المعتمااد أن األذنااين ماان الاارأس المقصااود وقااا،

الصاواب  علاى روايااا حصال في اا الاوهم،ومن قال بوخذ ماء جديد اعتمد  يمسحان بما بقي من ماء مسي الرأس،
دااأ يعني أخذ للرأس ماءا جديا فضل يديه،اء فير مسي رأسه بم -عليه الصال  والسالم-في هذر المسولة أن النبي 

أ أماا ألنه فر  مستقل عان الوجاه  وا إشكال في كون الرأس يمسي بماء جديد مسي رأسه بماء فير فضل يديه،
ين ووهاام بعا  الااروا  فاذكر أن األذناا مان ما اه، بمااا بقاي وفضاال مان الاارأس يمساحان بما اه، بالنسابة لألذناين ف مااا

 ير ما فضل من ماء يديه لمسي رأسه.أنه أخذ ماءا جديداا ف والصواب ن،ذنيألماءا جديداا ل وأخذ تمسحان بماء،
يمساي بماا بقاي مان هاذا  د أن يمسي رأسه يقبل بيديه ويدبر، يمسي رأساه يقبال ب ماا ويادبر،كيفية مسي األذنين بع

  داخل ما ويمسي راهرهما ب ب اميه. الماء أذنيهأ فيدخل السبابتين في
أماا أصاابع الارجلين باعتباار أن المااء قاد ينباو  ((خلال باين األصاابع))و جااء األمار باه،  "ما بين األصابع وتخليل"

بع  الناس ا يصل الماء بين أصابع رجليه إا بالتخليل، فيتجاه القاول بتخليال و عما بين ما، وقد يشتد تراص م، 
لمان يصاعب عليااه، أو يصاعب دخاول الماااء ماا باين األصاابع، ومقتضااى ذلا  أناه ساانة عناد المؤلاف، أماا بالنساابة 

إا بالتخليال ف اذا ا شا  أناه واجاب، ا باد أن يخلال، ا باد أن يوصال المااء إلى ما باين األصاابع  ووصول الماء
إلااى مااا بااين ن يصاال الماااء وجوبااه متعااين، لكاان بعاا  الناااس فيااه فرصااة لاا إلااى المحاال المفاارو ، هااذا القااول ب

راااهر، كتخلياال  ((خلاال بااين األصااابع))بالساانية بالنساابة لااه امت ااااا لألماار  ف ااذا القااول األصااابع ماان فياار تخلياال
لكان باعتباار أن تفاريص أصاابع اليادين  ))خلال باين األصاابع(( لقول باستحبابه راهر لعموم األمارأصابع اليدين، ا

المااء يصال س ل، ووصول الماء إلى المحال المفارو  بين ماا متيسار فاال يتجاه القاول باالوجوب ماا دام يتوكاد أن 
بدء من خنصر الرجل اليمناى إلاى خنصار  ،من فير تخليل، تخليل أصابع الرجلين قد يكون بخنصر اليد اليسرى 

ا بعا ِ ِمان يوجاد  ،قةالرجل اليسرى، التخليل ما بين األصابع إذا كانا األصاابع ملتصا  أصاابعه ن بعا   النااس م 



ين األصابع، ا بد من التوكد من وصول المااء إلاى ملتصقة سواء كان في يديه أو في رجليه ا بد من فسل ما ب
ماا بااين األصاابع، بالنساابة للخااتم الااذي علاى األصاابع قاد يكااون ضايقاا بحيااء ا يمكان وصااول المااء إلااى ماا تحتااه 

ا  ،هذا ا بد من تحريكه حتى يدخل الماء إلى ما تحا الخاتم، وقل م ل هذا في الساعة عند من يلبس ا في يدر
ف ااذا  تاه ماان فيار حاجااة إلاى تحرياا والخااتم واسااع يصال الماااء إلاى مااا تح ،ا، أمااا إذا كاناا واسااعةباد ماان تحريك ا

  .يكفي فيه الج م بوصول الماء إلى المحل المفرو 
يعني اليد اليمنى ت سل قبل اليد اليسارى، والرجال اليمناى  "تخليل ما بين األصابع، وغسل الميامن قبل المياسرو "

فااي  يااة الوضااوء فااي سااور   -جاال وعااال-، ومقتضااى صاانيع المؤلااف أن ذلاا  ساانة، هللا ت ساال قباال الرجاال اليساارى 
مان فيار تنصاي    [( ساور  الما اد6)] َوَأْرُجَلُكْم ِإَلىى اْلَكْعَبىيِن{} [( سور  الما اد 6)] }َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق{ :الما د  قال

يعجبااه  -عليااه الصااال  والسااالم-إذا قاارن ذلاا  مااع كونااه ولااذل  اكتفااوا بالساانية علااى تقااديم اليمنااى علااى اليساارى، 
هال نمساي جاناب الارأس  :ه، يعجبه التايمن، لكان لاو قاال قا ال" يعني في وضو في ط ورر" :التيمن، من ذل  قوله
 سايل المياا األمار فسال المياامن قبال المياسار، جااء فاي ت ؟هال ن سال الجاناب قبال األيسار ؟األيمن قبال األيسار

 على وجاوب فسال اليمناى قبال اليسارى  هل نستدل ب ذا ((ومواضع الوضوء من ا ،ابدأن بميامن ا)) بتقديم الميامن
فساال اليمااين قباال  ؟هاال فاي هااذا مااا ياادل علااى الوجااوب ومواضااع الوضااوء من ااا(( ،))اباادأن بميامن ااا ؟فاي الوضااوء

إلمام أحماد أن فسال الياد الرا ي في تفسيرر نسب إلى ا :نعم األصل في األمر الوجوب، أواا  ؟الشمال في الوضوء
وا يعاارم مصاادرر  ،اليمناى قباال اليساارى واجااب، وفساال الرجاال اليمنااى قباال اليسارى واجااب، نساابه إلااى اإلمااام أحمااد

  .على قوله بونه شاذ، وا يعرم في المذهب هذا القول واكمومرجعه في ذل ، ولذا ح
ومواضاع  ،))ابادأن بميامن اا :حينماا قاال -علياه الصاال  والساالم-في فسل بناا النباي  ةنوتي إلى حديء أم عطي

علاى ماا -فارو  الوضاوء  :مقتضى اآلية أن اليدين فر  واحد، والارجلين كاذل ، ولاذل  يقولاون  الوضوء من ا((
 ،وفسال الياد اليمناى ،فسال الوجاه :وفسال الارجلين، وا يقولاون  ،مساي الارأس ،فسل الوجه، فسل اليدين -سيوتي

فتقاديم الياد اليمناى هاذا ماا أحاد قاال ب اذا، وعلاى  ،باين الياد اليمناى واليسارى، ا وفسل اليد اليسارى، يعناي يفرقاون 
ذكر أنه فسل الياد اليمناى قبال اليسارى،  -عليه الصال  والسالم-على اليسرى سنة، كل من وصف وضوء النبي 

لوضااوء، ضااع اأن يباادأ بالميااامن وموا -عليااه الصااال  والسااالم-لكاان فااي وضااوء، أو فااي فساال الميااا أماار النبااي 
 ؟ تنافر أو بين ما توافق ؟اختالم أووبين الجملتين اتحاد 

 .......طالب:
))ابااادأن  ؟يقتضاااي أن ت سااال الرجااال اليمناااى قبااال الياااد اليسااارى ا أ ))ابااادأن بميامن اااا(( :قولاااه ؟كياااف توافاااق ،توافاااق

  ؟أليس مقتضى هذر الجملة أن ت سل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى  بميامن ا((
 .......طالب:
هذر جملاة مساتقلة مقتضاى ذلا  أن يعني جملتين، نتعامل مع جملتين في حديء واحد،  ))ابدأن بميامن ا((لم ا؟ 

، وهااذا ن ساال الرجاال اليمنااى قباال اليااد اليساارى، مقتضااى هااذر الجملااة، يعنااي لااو لاام ياارد علينااا فيرهااا هااذا المتجااه
مقتضاى ذلا  أن ت سال الياد  الوضاوء من اا(( ))ومواضاع ،  ام ن سال الشاق األيسارأن ن سل الشق األيمان المتعين

كاااالم فاااي الرااااهر فاااي اليعناااي فاااي الرااااهر،  ؟اليسااارى قبااال الرجااال اليمناااى، فصاااار باااين الجملتاااين توافاااق أو تناااافر



مختلاف ذا التناافر هاذا مطلاوب، والماراد بها وأالتعامل مع الجمل،  م كوننا نحتا  إلى تو ياق لنرفاع هاذا التعاار  
فاال يمكان في الرااهر، فيماا ير ار للمجت اد، أماا بالنسابة لحقيقاة األمار  وهما ألحاديء أنالحديء والتعار  بين ا

ابااادأن ))باااين أحادياااء صاااحيحة، مقتضاااى الجملاااة األولاااى    وا تنااااق  وا اخاااتالم وا تضاااادأن يوجاااد تعاااار 
ن ساال اليااد  أن ن ساال الرجاال اليمنااى قباال اليااد اليساارى، ومقتضااى الجملااة ال انيااة مواضااع الوضااوء أن ((بميامن ااا

الميامين يدخل في ا الياد اليمناى  ؟اليسرى قبل الرجل اليمنى، وهذا هو التعار  الراهر، كيف نرفع هذا التعار 
 ا اليد اليسرى والرجل اليسرى. اليمنى، والمياسر يدخل في  لوالرج

 .......طالب:
؟ أو الوضاوء فاي أ نااء ال سالبمعناى أن الوضاوء يقادم علاى ال سال،  هل ت سيل المياا م ال فسال الحاين إيه لك

  ؟بالماءمستقالا  م بعد ذل  يعمم بدنه  يعني هل ي وضو الميا وضوءاا 
فه، ف ن كاان فياه وا يدخل الماء في فيه وا أن ؟يقول هنا ماذا انرريعني كالحي، في كتاب ، ل الميا ي س..... ت

فيكاون فاي كاال  ،ه لايعم المااء ساا ر جسادرجنبيا، ويقلباه علاى بادأ بميامناهويصاب علياه المااء، في   ،خرقاةب أذى أ الاه
قبال طياب ويساتعمل فاي كال أماورر الرفاق،  ،ويضارب السادر في سال برفوتاه رأساه ولحيتاه ،الميار شيء من السادر

يلا م فاي م ال هاذا مضمضاة  ايعناي  أنفاه،فاي ر للصال ، وا يدخل الماء في فيه وا ؤ وضو  يوض ه م  ، نعم:ذل 
ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، يعني ابادأن بميامن اا فاي ال ساالا  ،أذى أ اله بخرقة ، ف ن كان فيهاستنشا  او 

وفااي ال ساالة التاي في ااا الوضااوء، هكااذا  ،التاي ا وضااوء في ااا، واباادأن بمواضاع الوضااوء فااي الوضااوء فاي توضاا ت ا
  ؟نعم ،وب ذا يرتفع ااختالم ،قال أهل العلم

 ......طالب:
ساال الميااا ن فإ :ألن أواا إذا قلنااا من فااي ال سااالا التااي ا وضااوء في ااا امياابال ،ضااوءيباادأ بمواضااع الو  :هاام قااالوا

 يباادأ بمواضااع الوضااوء، وال سااالا التااي ا وضااوء في ااا بعااد ذلاا  إذا أردنااا ه وحين ااذ  م اال فساال الحااي يباادأ بوضااو 
، يفاي  المااء علاى األيسار ام نعام نبادأ بالمياامن كاالحي ي سال الشاق األيمان  تعميم البدن بالماء من فيار وضاوء

  .-إن شاء هللا تعالى-فال إشكال  ،الشق األيمن  م األيسر
فاي هاذا البااب مساولتين. ران ماع المؤلاف هناا أ  ل التي يختلاف في اا فاالم الخاالل أباو بكار عباد الع يا من المسا

 اقرأ.
  م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.وصلى هللا وسل ،الحمد هلل رب العالمين

ثىم عبىب ذلى  ب سىل اليىدين عنىد البيىام  ،والسىوا  سىنة :قال الخرقي: المسألة الثالثة: -هللا تعالىرحمه -قال 
 ألنه قيام من نوم فال يوجب غسل اليدين كالبيام من نوم النهار. من نوم الليل، وبه قال أكثرهم؛

لحااديء، أو الن ااي عاان ألن األصاال أن اليااد طاااهر ، فااال يلاا م فساال ا مااا دامااا طاااهر ، واألماار الااوارد فااي انعاام 
ألن اليد في األصل طاهر ، هذا ما اختارر المؤلف علاى ماا مضاى،   ا يرتقي إلى الوجوب ،إدخال ما كراهة يعني

 األمار بمجارد العلاة ف اذا محال نرار، وا صارم له، وأما كون م يصارفون  ،وا ش  أن األصل في األمر الوجوب
 نعم.



-ود بإسىناد  عىن أبىي هر ىرة عىن النبىي الصحيحة لما روى أبو داة وهي الرواي ،يجب غسلهما :وقال أبو بكر
 ،إذا قام أحدكم من نوم الليل فال ي مس يد  في اإلناء حتىى ي سىلها ثىالر مىرا ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم

 .؟((فإنه ال يدري أين بات  يد 
مسااتند  ((ف نااه ا ياادري ))العلااة والصااارم  ،وأن األماار لالسااتحباب ا للوجااوب ،مسااتند المؤلااف األماار فااي الحااديء

الصاارم، واألصاال فااي  وأن العلااة ا تقااوى ل ااذا ،الوجااوباألماار ماان اسااتدر  عليااه فااالم الخااالل أن األصاال فااي 
 نعم. األمر الوجوب،
ألنىه لمىا لىم يجىب  ؛وبىه قىال أكثىرهم ،وأنها سنة في الطهارة ،ذكر الخرقي عبيب ذل  التسمية :المسألة الرابعة

وهىي الروايىة الصىحيحة لمىا روى  ،التسىمية واجبىة :وقال أبو بكىر ،لم يجب في أولها كالصيامالذكر في آخرها 
ال وضىوء لمىن لىم يىذكر )) :-صلى هللا عليه وسىلم-قال: قال رسول هللا  ،أحمد بإسناد  عن أبي سعيد الخدري 

 .((اسم هللا عليه
ابلة وفيرهم باستدال م على عدم وجوب التسامية أما ما يتداوله الفق اء من الحنعرفنا مستند المؤلف في التسمية، 

م اال هااذا ا يقااوى علااى معارضااة الاان  لااو  ،كالصاايام فااال يجااب فااي أول ااا أن ااا عباااد  ا يجااب الااذكر فااي  خرهااا
كاالم ألهال العلام، ولاو قلناا بمقتضاى الحاديء و  با، وأما ما جاء في التسمية فاال يخلاو حاديء من اا مان ضاعف، 

هااال يكفاااي أن نقاااول  ((ا وضاااوء لمااان لااام ياااذكر اسااام هللا علياااه)) الل علاااى الوجاااوباساااتدل باااه فاااالم الخاااالاااذي 
إما أن يتجه إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقاة ألن النفي  ؟بالوجوب، أو أن الصي ة صي ة شرط

هاو توضاو،  ؟و الل وياةإلى الحقيقاة العرفياة أ ((ا وضوء)) -اتجار النفي- هل يمكن ااتجار ((ا وضوء)) الل وية
ألن  فياار متجااه هااذا ة الل ويااة فكوننااا ننفااي الحقيقاا ،وضااوءاا يعنااي فااي راااهرر كاماال فساال األعضاااء كل ااا، توضااو

: توضاو، موجود ، وكذل  الحقيقة العرفية، يعناي مان ر ر قاال -النرافة والن اهة من الوضاء  يهو  -حقيقة الوضوء
 للمساايء: -عليااه الصااال  والسااالم-تجااه إليااه النفااي، كمااا فااي قولااه وهااو الوضااوء الشاارعي ي لكاان الحقيقااة الشاارعية

هاو  ،؟ اهاذا النفاي متجاه إلاى الحقيقاة الل وياة أو العرفياة ))ف نا  لام تصال(( يعناي قولاه: ((ن  لم تصالصل ف ))
فااالنفي يتجااه إلااى  ؟شاارعيةصااال  أو ليسااا ب هااذر صااال ، لكاان هاال هااذر صااال  شاارعية ،صاالى قاارأ وركااع وسااجد

ذا لام يكان هناا  وضاوء شارعي شرعية في م ل هذر النصو ، فحين ذ  الحقيقة ال  ا أويصاي  ا وضوء شارعي، وا 
مان ج اة هام لاو قلناا بمقتضاى هاذا الحاديء، لكان  ؟ ا يصاي، إذاا التسامية شارطيصي ماع انتفااء الحقيقاة الشارعية

مااا أن يقولااوا :أخاارى يختلفااون فااي التقاادير، ف مااا أن يقولااوا  هنااا ضااوء كاماال، فيكااون ا و  :ا وضااوء صااحيي، وا 
وضااوء لكنااه ناااق ، والكمااال هنااا منااه مااا هااو كمااال واجااب، ومنااه مااا هااو كمااال مسااتحب، المقصااود أنااه لااو صااي 

ومناه  الكمال منه ماا هاو واجاب ،نفي الكمال، لو قلنا بنفي الكمالالن  ا مفر من كون ا شرط لصحة الوضوء، 
ذا قلناا اقتضاارعلاى ماا  ةواجبا :نفاي الكماال الواجاب قلناا :ما هو مستحب، فا ن قلناا ماال نفاي الك :كاالم الخاالل، وا 

ب، يعني مقترنااا باسام هللا، توضاو مقترنااا أو متبركااا باسام هللا، لايس فياه نا  باالوجو تجه كالم المؤلف، المستحب ا
يار  فصال فاي الساوا  وفيارر، روى أباو هر  :-رحماه هللا-ل يقاو  ، وا د أبي الخطااب هنا  وا د ال داية على الخرقي

كاال  دلااوا أن أشااق علااى أمتااي ألماارت م بالسااوا  عناا))قااال:  -صاالى هللا عليااه وساالم-أن النبااي  -رضااي هللا عنااه-
   حة الفم بموكول أو نوم وفير ذل .وت ير را ،مؤكد  عند الصال  والسوا  سنة متفق عليه، ((صال 



أو " :ألناه كاان المطباو  بماوكول أو ناوم"؟ "وت ير را حاة الفام  وا د ال داية على الخرقي معكم؟ ليس أومعكم نسخ 
إا فيمااا بعااد  فياار ذلاا ، ويسااتحب فااي سااا ر األوقااااو  ،أو نااوم" :ولكاان ال ااوم داخاال فااي المااوكول، فالصااواب " ااوم

ويسااتا  بعااود ينقااي الفاام وا يجرحااه، وا " " وهااذا تقاادم الكااالم فيااهالاا وال فااي حااق الصااا م ففااي كراهيتااه لااه روايتااان
 نأل  يعناااي ا طاااواا  "، ويساااتا  عرضااااا ولاااى عرجونااااا أو  يتونااااا أو عاااود أر  واأل ،لريااااحينويجتناااب ا ،يتفتاااا فياااه

يكتحال  "ويادهن فبااا  ،ويكتحال وتاراا " ف األسانان مان فيار تاو ير فاي الل اةأماا العار  فينرا ،الطول ياؤ ر فاي الل اة
ال انيااة  نتااين ليكااون وفااي  ،ل فااي عااين  ال اااا حااتأو  ااالء مااراا، أو يك ،كاال عااين ماار  بمعنااى أنااه يكتحاال فااي اوتاار 

ذا قلناا :، قلناااوتار  : إنه يكحل كل عين مر يعني لو قلنا ؟أي ما أقرب ،االمجمو  وتر  يكتحال فاي  :المجماو  شافع، وا 
 لمنرور إليه هنا في ااكتحال وتر كل عاين بمفردهااف ل ا ،اصارا شفع ،المجمو  سا :قلنا ال اا كل عين  ال اا 

 ؟ا، وفاي ال انياة ا نتاين ليكاون المجماو  وتار ن ا نتاين أو فاي عاين واحاد يال ااا وفاي عامجمو  يكتحل في عين  أو ال
  ؟أي ما أوجه

 طالب:.......
  ؟يعني كل عين مستقلة، نعم يعني هل هما شيء واحد أو شي ان

 طالب:.......
 ال اااا، ي ساال  هااو ي ساال ا  ال اااا  يااد  ال اااا، ولااو صااار المجمااو  سااتاا ا هااو مقتضااى قياسااه علااى الياادين ي ساال كاال 

   .اليدين  ال اا، يعني كل يد ت سل  الء مراا، فينرر إلى كل عضو على حد
ور ااورر بااالمر ر الال ااق بااه مطلااوب،  ا ياادهن، والنرافااة وخاارو  المساالم اويوماا ياادهن ا" يعنااي يومااوياادهن فباااا "

ن كاال يااوم، بعاا  يااده ا ر إساارام فااي ذلاا ، ولااذل  ياادهن فباااا لكاان ماان فياا ،وتعاهااد مااا يقااذر بااه مطلااوب أيضاااا 
لكاان ينب ااي أن يكااون بقاادرر، تجاادر يساارم علااى هااذر األمااور أوقاااا طويلااة،  -وهااذا مطلااوب- الناااس ي ااتم بمر اارر

وا وأقااول م اال هااذا فااي ت يياار ال ياااب وفيرهااا، ا يمكااء فااي ال ااوب بحيااء تجتمااع فيااه األوسااا  والااروا ي الكري ااة، 
علياه -والنباي  "ويتطيب"" ألن حسن المر ر مطلوب، في المر  ويسرح شعرر، وينرر " وميل م أن ي ير  يابه كل ي

ألناه ا ياتم الواجاب  " أما وجوبه بالنسابة للرجاال فرااهر ويجب الختان" :حبب إليه الطيب، قال -الصال  والسالم
باه،  إا -وهو األنقى في ااساتنجاء -ألنه ا يتم الواجب وجوبه بالنسبة للرجال راهر  ،لفطر إا به، ومن سنن ا

باه، ومان م مان حملاه علاى ف و واجب بال ش ، أما بالنسبة للمرأ  ف او محال خاالم باين أهال العلام، مان م مان أوج
وهااو حلااق بعاا  الاارأس وتاار  بعضااه، وجاااء الن ااي عنااه فااي الصااحيي، كااان ين ااى عاان  "ويكاارر القاا  " ااسااتحباب

 :خماس مان الفطار ))قاال:  - عليه وسالمصلى هللا-، واألصل في الن ي التحريم، وفي مسلم عن رسول هللا ةالق ع
ماا يقطاع مان هاذا ومان هاذا، والختاان معاروم هاو الختان معروم بالنسبة للرجال والنسااء و  ((وااستحداد ،الختان

ياادل علااى أن  ((لتقااى الختاناااناإذا )) :اإلسااالم، وحااديء بعااد اام أقاار  ،العاارب قباال اإلسااالمفااي فااي النساااء قااديماا 
 ،وفيااه تخفيااف لشاا وت ا، و ااارا  ااا ر  الكفااار ،وأحرااى ل ااا ،يضاااا بالنساابة للماارأ  مكرمااة ن يختااتن، وهااو أالنساااء كاا

إلساالمية، وأعداء اإلسالم من فعل المسلمين هذا قبل سنتين أو  الء، حتاى تادخلوا فاي منعاه فاي بعا  البلادان ا
  واستجاب المسلمون لذل  وهللا المستعان.



ونتاااف "قصااا ا  "وتقلااايم األرفاااار" الحلاااق، ااساااتحداد بالنسااابة للعاناااة يعناااي بمعناااىاساااتعمال الحدياااد،  "وااساااتحداد"
وتساتعمل الحدياد   ،والمارأ  اساتحباباا  ،يختاتن الرجال وجوبااا  ،هذا هو األكمل في هذر األماور "وق  الشارب ،اإلبط

كماا  أراافرر بوسانانه قذر به، فال يقلمبما ا يست قلم األرافر بما ي يل اوت   في العانة بالنسبة للذكر واألن ى،الموسى 
أو اساتعمل الناور  ماا  ،يعناي لاو اساتعمل النتاف للعاناة "ونتاف اإلباط" الناس، وأي  لة ت يله يكتفى ب ا بع  هيفعل

لكان التوجياه فاي الحاديء علاى اساتعمال الموساى بالنسابة للعاناة،  استحداد، بوي شيء  ال الشعر أجا أ،استعمل ا
ألنه ي يل أصول الشعر، وأصول الشعر يتعلق باه األوساا   لنسبة لإلبط فالنتف ، وأما باوتقليم األرفار بما ي يل ا

  اء العر  وفيرها.والروا ي من جر 
ن جااء فاي رواياة النساا ي  ،ا حلقاه "وقا  الشاارب" لو أ اله بالموسى أو بالنور  كفاىلكن  "نتف اإلبط" رحماه -وا 

ونتاف اإلباط وحلاق العاناة أن  األرفاارالشاارب وتقلايم وقا لناا بقا   :ما يدل على الحلق، وقال أنس -هللا تعالى
 هااااااذر األمااااااور أك اااااار ماااااان أربعااااااين ليلااااااة. ولااااااذا يتجااااااه القااااااول بتحااااااريم تاااااار  ،ا يتاااااار  أك اااااار ماااااان أربعااااااين يوماااااااا 

ن قباال األيساار، وأمااا بالنساابة لليااد فلاايكن ااسااتيا  باليااد   بالشااق األيمايعنااي البااداء "ويسىىتحب التيىىامن فىىي سىىواكه"
ا أعلام أحاداا مان  :يقاول -رحماه هللا-ألنه من بااب إ الاة القاذر، وشايخ اإلساالم  مة أهل العلم اليسرى في قول عا

 "هوسىواكه ووضىو "ن األ ماة المتباوعين األ مة قال بالتسو  باليمين، وجدر المجاد يقاول باذل ، لكان لعلاه يقصاد ما
  ؟يقول ماذا ؟هوانتقال ليس "في سواكه ووضو ه"قبل المياسر ومن ذل  ما تقدم فسل الميامن 

 طالب:.......
يعناي لابس النعال اليمناى، فااليمنى  "وانتعالىه"أخطااء ك يار   " فايوانتقاله"كتب ألنه هنا  "وانتعاله"، صحيي أي نعم

شارم، أكمال وأ ألن اا  وفي الخلاع تقادم اليسارى، لتبقاى اليمناى منعولاة محفوراة أك ار مان اليسارى  ،في اللبس تقدم
ودخولاه المساجد، فيقادم رجلاه اليمناى فاي ، -عليه الصال  والسالم-ه التيمن في تنعله وجاء ما يدل على أنه يعجب

ن الساانة، كمااا عنااد البي قااي وأنااه ماا ،يقاادم اليساارى، وجاااء مااا ياادل علااى ذلاا  ، والعكااس فااي الخاارو دخااول المسااجد
 وفيرر.

 .وهللا أعلم
  ....وصلى هللا وسلم

 


